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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. म हला व बालक याण सिमती 

कायप का मांक - ७ 
 सभावृ ांत 

 
दनांक - १५/११/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची वशेष सभा 
शिनवार दनांक १५/११/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  
सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.जाधव साधना रामदास - सभापती 
२. मा.सौ.पानसरे अिमना महंमद 

३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४. मा.काळभोर वशैाली जािलंदर 
५. मा.आ हाट मंदा उ म 

६. मा.सौ. वाती मोद सान े

७. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

८. मा.भालेकर अ णा दलीप 

९. मा.संगीता पवार 
 

  या िशवाय मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.पवार - कायालय अिध क 
(सभाशाखा), मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक : ११      वषय मांक : १ 
दनांक : १५/११/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना  

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.मंदा आ हाट 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ना वयो/०४/का व/२४१/२०१४, द.१२/११/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

    पवनाथड  ज ा २०१४-१५ हा उप म राब वणेकामी सन २०१४-१५ या वषाक रता 
वभागा या अंदाजप काम ये पवनाथड  ज ा या उपलेखािशषावर र. .६०,००,०००/- (अ र  
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र. .साठ लाख फ ) ची तरतूद कर यात आली आहे.  या अनुषंगाने जानेवार  २०१५ म ये 
चार दवसांसाठ  पवनाथड  ज ा भर व यास व याकामी येणा-या अंदाजे र. .५०,००,०००/ 

(अ र  र. .प नास लाख फ ) चे खचास मा यता तसेच पवनाथड  ज ा २२ जानेवार  २०१५  
ते २५ जानेवार  २०१५ या कालावधीत एच.ए.मैदान, नेह नगर येथे घेणेत यावी तसेच ती 
टॉल ४ दवसांसाठ  भाडेशु क र. .८००/- इतके आकार यास मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 

करणते येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
---------- 

 
 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

( जाधव साधना रामदास ) 
सभापती 

म हला व बालक याण सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९१६/२०१४ 

दनांक : १५/११/२०१४ 
 

                                                                                              
कायालय अिध क (सभाशाखा) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

  
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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